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Staffans sammanfattning vecka 22 inför helgen 
 
 

 
 
 

 
 
Hej alla VAIF:are och andra läsare, 
  
Helgen kunde ej börjat bättre ännu en "trea" till Herrar A och en seger torsdagkväll med 4-2 mot Husie 
IF, ett lag som vi ska bakom oss när serien är färdigspelad i oktober månad.  
2-0 i halvlek snabb reducering i början av andra halvlek till 2-1, 3-1, 3-2 samt till slut 4-2 genom Viktor 
Björk inbytt 2 minuter tidigare. 
Årets första röda i laget och föga överraskande var det Ted Petrusson som fick kortet. 
  
Ska dock skrivas att de som följer VAIF både hemma och borta talar om en spelare som gjort en 
jättebra insatser i årets lag och saknats på plan vid ett par matcher på grund av skada.  
Ted avstängd mot Hyllie IK en match som spelas redan på onsdag i Malmö.  
  
Lite statistik som vanligt snittpoängen de senaste 5 åren för att slippa kvala sig kvar eller bli 
direkt nerflyttad är 24,5 poäng som leder till en åttonde plats eller bättre i serien sen 2010. 
Tuffast år 2012 som krävde hela 28 poäng för att slippa kvala och minst poäng 2014 då det endast 
behövdes 21 poäng. 
  
Följande spelschema som gäller innan sommaruppehållet; 
3/6 Hyllie IK borta. 
6/6 GIF Nike borta. 
13/6 BK Flagg IF hemma. 
18/6 Tomelilla IF hemma. 
27/6 Hittarps BK hemma. 
12 omgångar och sen semester. 
  
Damer A. 
Matchen i morgon lördag är inställd, då Oxie IF ej får ihop till ett lag. Matchen kommer med stor 
sannolikhet att spela den 3 eller 4 juni. 
Återkommer med exakt datum efter helgen. 
  
Dansgalan. 
Fredagen den 29 maj om ett antal timmar öppnas årets Dansgala och på scen som vanligt Perikles 
tillsammans med Scotts. 
Med samma säkerhet som att julafton kommer varje år den 24 december så har vi Perikles på plats vid 
varje Dansgala och vi ska med samma säkerhet får höra låten Var ska vi Sova i Natt?  
Glömmer ej den 30 oktober 2005 på Stortorget och MFF vinner äntligen allsvenskan detta år och Olof 
Persson på scen med samma låt. Underbart!  
  
Ja vad väntar undertecknad denna gång och under dessa två dagar? Som alltid stoppar vi 
pengaräkningen strax efter kl. 00.30 fredagnatt och som vanligt drar vi oss ut mot dansgolvet för att 
också som vanligt lyssna på medley som Perikles drar igång och Scotts hänger på. 
  
En otrolig bild av dansande par och också danser helt utan partner. Danser som vi (undertecknad) 
aldrig kommer att få se igen, danssteg som utförs för första gången i historian och också sista.  
"Tåget" ska rulla med ca 1 000 personer inblandade i, i en lång, lång rada av personer. Häftigt kul och 
skrattmusklerna får sitt.  
Till sist dans på knä, sittande och till slut liggande för att till sist se alla i en stor ormgrupp som avslutas 
med nationalsången. Ja du milde Jesus!  
  
Musiken ner stängd och trötta vakter som föser ut de sista 50 personerna från dansgolvet ut i natten 
och en lång, lång kö för den vanliga köpet grillad korv med bröd innan sovdags. 
Här finns många härliga historier men en av de bättre är en något överförfriskad kille vi kallar honom 
"Nisse" sätter sig ner på en bänk och ber polarna köpa tre smala med bröd. Strax tillbaka till honom och 
"Nisse" börjar bita i korven går lite trögt kan man konstatera och till sist går "Nisse" fram till korvgrillarna 
och på ett ungefär säger så här citat" måste ni grilla korvarna så här djävla hårda?" slut citat. 
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Ja, ni har säkert hört den innan med kompisarna som i stället för korv stoppat ner tre halvgrillade pinnar 
av trä.  
Ja en av många och om dansgalan kommer tillbaka 2016 finns det säkert nya historier från 2015 att 
berätta. 
  
Ja när ljuset börjar komma på himmeln och fredagnatten gått över till tidig lördagmorgon kl 04.00 
anländer undertecknad hemmet och mötts av grannens tupp som heter Kennet en stor djävel som 
börjat gala vid denna tidpunkt denna vår och i undertecknads hönshus har hönan Gittan i natt kläckt 4 
små, små kyllingar och med dessa underbara små varelser i blickfånget öppnar undertecknad dörren 
och där står hunden Ester foxterrier och väntar på sin husse. 
Sängen väntar och halvlek i årets Dansgala. 
  
Trevligt reportage från City tidningen i går torsdag och en helsida med Markus Bengtsson en av 
eldsjälarna bakom dansgalan.  
Markus berättar för journalisten om att han varit på plats alla 18 åren idag 34 år med dotter i ett av 
föreningens tjejlag. 
Förfest i kväll med grillad gris hemma hos kompis med 80 gäster?!?! 
Vi ses i kväll alla och en härlig festhelg väntar byn! 
  
Fotboll. 
Det ska faktiskt spelas fotboll i helgen också även om den just för denna helg kommer lite i skymundan. 
27 matcher som till sist är nere i 24, några flyttat speldag en uppskjuten på obestämd tid, men i det 
stora helan rullar nu serieomgångarna i ett bra flöde och strax vårens sista fotbollsmånad juni. 
  
Knatte. 
4 anmälningar till i veckan och nu 104. 
  
Fotbollsskolan. 
26 i omgång 1 samt 5 i omgång 2. 
  
Antalet aktiva medlemmar. 
10 till i veckan. Nu ca 330. 
  
Hörs efter helgen alla/Staffan 
  
Helgens matcher i CuMap. 
 
http://www.cumap.eu/calenderonweb/visakalender.php?Knr=460&Grp=0  
 


